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Köáasznú tevékenység megnevezése: Kosárlabdázók utánpótlás nevelése
Köáasznú tevékenységhez kapcsolód ő közfeladat,;ogsraUarynei}: 1997. évi CLVI. törvény 5.§. a. pontja
Köáasznú tevékenység célcsoportja:

Köáa;;ú ö;éffiysééból iörö;ürtlklűrá"iá;

A NYÍregYhrázi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesül et2000évben jcltt létte. AzalakuláscéIja, a szeryezet föbb tevékenységei az alábbiak:
Az EgyesÜlet a kÖzhasznú szerve zeteioiől szőIő 1997. évi CLVI. Törvény 26.§. c.ll_4_10_il_I3-I4,Pontjaiban meghatározott kiemelkedően közhasznú tevékenységként egészségm egőrzés,nevelés és oktatás, kéPességfejlesáés, ismeretterjesáés, gyelmek - és ifúságvédelem, gyermekés ifiúsági érdekkéPviselet, hátrárryos helyzetű 

"soportot"Í,i.sadalmi egyenlőségének
elősegítése, a magyarországi nemzetiés etnikai kisebbségekkel, valamint a határontúlimagyarsággal kapcsolatos tevékenységeket végzi,- ekőórban - a sport teniletén (kosárlabdautánpótlás).

Az EgYesÜlet nem folYtat kÖzvetlen politikai tevékenységet, szerve zete pértokól fliggetlen ésazoknak anyagi támogatást nem nyuji

2,1, A szervezettárgYévi köáasznú tevékenysége - annak tartalma,volumene, jellemzői,
körülményei - az alábbiakban foglalható össze :

a,) A kÖzoktatásról szőlŐ,módosított t993. évil-xxx. Törvény l.§-ában meghatározottiskolai nevelés és oktatás, valamint a sportról szőlő 1996. évi LXIV. Törvény 2-3 §_aibanmeghatározott feladtok, amelyekről a közhm znű szervezete&ől szőlő 1997. évi CLVI.TörvénY 5,§, a, Pontja, illetve a fenti jog^s zabáIyok alapjana helyi önkormányzatnak, illetvevalamely állami szervnek, mint közfeladat ellitásarot i<ett gondoskodnia.
b') Az EgYesiitet céljaíovábbá aa egészséges életmódna o"uae, a r:endszeres sportolás pozitívhatásain"k felhasanráIasá''al, a gyerekek testi, szellemi és ertölcsi fejtödésének elősegítése akorosztálYok élettani:qátosság;inakfigyetembe vétekével, valamint akosárlabda sportágszeleskörii népszeriisítése.
c') A fiatal sPortolók folYamatos edzési és versenye ztetésilehetőségeinek biáosítása kulturáltklirullénrek között, hozzáértő szakemberek segítségével.
e) Az EgYesÜlet egYüttrntíködik és a cé|jaieléréie eá.r.!i.r, közös edzési és versenyeáetésilehetőséget kíván teremteni a határontúii szomszédos területek iskoláival, sportolóival illetve aKelet-MagYarországon elÖ nemzetiségi, efikai és hátrányos helyzettí fiatalok sportolása,
$sadalmi esélyegyenlöségének elOsegitese érdekében.
f,) AzegYesÜlet kÖáasznti szoftatatÁait a tagiain kívül mások is igénybe vehetik.
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Köíhasznú tevékenység főbb eredményei

A junior koroszüályt kivéve valamennyi korosztályban, orságos versenyrendszerben indítottrrnk
csapatokat, Így a kenguru (l 1 évesek), a gyerek (12 évesek), a tini (13 évesek), a serdülő (l4-15
évesek), a kadet (16-17 évesek) és az Amatőr NB-I Bajnokságban (nincs korhatrár) szerepeltek
csapataink. A felkészülési mérkőzésekkel e5rütt mintegy 263 mérkőzésen léptek pályára játékosaink.
Munkájukat, felkészülésüket 9 fős edzői gándairányitja. A 11 évesek, a 13 évesek, 14 évesek,'a 16
évesek és az Amatőr NB-I orságos döntőben szerepeltek, de a fontos, hogy a gyerekek heti
rendszerességgel készültek a mindenkori megmérettetésekre, és ott a lehető legjobb teljesítmény
elérésére. Kapcsolátaink révén tornákat szerveztiink, melyeken részt vettek a Nagyvráradi és Kassai
kapcsolataink sportolói éppúgy, mint ahory a mi sportolóink is részt vettek az általlk rendezett
tornákon.

Megneve#s (I000H[JF) Elözö idöszalr Tárryidöszak

Támogatások (láwánysportágak TAO támogatása) 93 990

Önkormányzati támogatás 2 500 2 500

SZJAl%

összesen: 130 795 96 8ó4

4. vezető tisztséwiselőknek nvúitott iuttatás

Tisáség {t0O0Hl"JF) Elözó idószak Tárgidöszak

ósszesen:

5. közhasznú iogállás meeállapításához szük§éges alapadatok

Alapadatok (I000HUF) Elözó idöszak Tárryidószak

B. Éves összes bevétel 5l l 438

507 436

37441,I

106 ll8

ebből: köáasanú tevékenység bevételei

Nyiíegyházi Kosáísuli Utánpotlá§ Kosárlabda
Eryesület

Köztrasznúgrági melléklet
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C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének azadőző rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. éu|CXXVI. trv, alapján áfutalt összeg

D. Közszolg áltatási bevétel

E. Normatív üímogatás

F. Az Ewópai Ünió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyujtott
támogatás

G. Konigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráforűtás ftiadás)

ebből: - köáasznú tevékenység ráfordításai

I. Személyi jellegű kiadás

J. Köáaszrú tevékenység ráforditásai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdelai önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekii önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (f<i) .

Ectv. 32.par.(a) a) (B 1 +B 2)l 2 > 1 .000.000,-Ft]

EcN.32.par.(4) b) [Kl+K2 >:0]

Ectv. 3 2.par.(a) c) [(I 1 +I2-A 1 -A2Y(H l +H2) >: 0,25l

Ectv. 32.par.(5) a) (C l +C2)l (Gl+Gz) >: 0,02f

Ectv. 32.par.(5) b) KJl+J2)KHl+If2) >: 0,5]

374

0

705 744

80 7l9

80 719

31 543

80 719

25 399

51I 02l
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7. kieeészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végze,lt főbb tevékenységek és programok bemutatása
A junior korosztályt kivéve valamennyi koroszüílyban, orságos versen5rrendszerben indítottunk
csapatokat, Így a kenguru (1l évesek), a gyerek (12 évesek), a tini (13 évesek), a serdülő (14-15
évesek), a kadet (16-17 évesek), és az Amatőr NB-I Bajnokságban (nincs korhaár) szerepeltek
csapataink. A felkészülési mérkőzesekkel együtt mintegy 274 mérkőzésen léptek pályárajátékosaink.
Munkájukat, felkészülésüket 6 fős edzői gárda trányitja. A 14 évesek országos döntőben szerepeltek, de
a fontos, hogy a gyerekek heti rendszerességgel készültek a mindenkori megmérettetésekre és ott a
lehető legiobb teljesítmény elérésére. Kapcsolataink révén tornákat szervezttink, melyeken résá vettek
a Nagyváradi és Kassai kapcsolataink sportolói éppúgy, mint ahogy a mi sportolóink is résztvettek az
általuk r endezetl tornákon.

7 .2. T ámogatási programok bemutatása
7.2.1. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége ,,Hogyan neveljünk
kosarasokat?"
Támogatási program elnevezése : Utánpótlás nevelés

Támogató megrrevezése: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés x

önkormányzati költségvetés x

nemzetközi forrás X

más gazűlkodó x
Támogatás időtartama: 1év

Tá,mogatás összege ( l 000HI]F) 93 990

-ebből a tárgyéwe jutó összeg: 93 990

-Lírgyévben felhasznált összeg: 93 990

-tárgyévben folyósított ös szeg : 93 990

TámogaÉs típusa: (X-el jelölve) visszatédtendő

vissza nem térítendő x

Tárgyévben felhasmált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 31 543

Dologi: 32 353

Felhalmoási: 0

összesen: 63 869
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Támogatás táryyéví felhasználásának szöveges bemutatása

Az egyesület tevékenységének magasabb színvonalú elláásálhoz a látványsportágak TAO
tátmogatása terhére elnyert szakmai programja teljesítéséhez megfelelő szakmai képesítéssel
rendelkező edzőket foglalkoztatott. Ennek eredménye a személyi jellegú kifizetésekben
szereplő 31 543 eFt. amely aténnogaások felhasználrisában 33,56 %o -os részt képvisel.

A dologi kiadasoknál történt 32 353 eFt. ami a teljes felhasználás 34,42 Yo - át adja. Mindez a
versenyeztetés, a felkészítés költségeit tartalmazzaa felszerelésekkel együtt.

Az egyesület vállalja hogy a gazdálkodása sorián elért eredményét nem osája fel, azt a létesítő
okiratában meghatítrozott köáasznú tevékenységre fordítj a

Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak köáas zntlvagya létesítő okiratban
meghatározott egyéb céljainak megvalósíüísa érdekében; a köáasznú célok megvalósíüísát
nem veszélyezteilrevégez,Ilyen tevékenység 2015 évben nem volt.
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